
Лоранґа, Масарин і Д’Артаньян

Спершу ви побачите тільки ліс. Багато-пребагато сосон, ялинок, дріб-
ного каміння, мурашників, перепрілої глиці і торішніх соснових шишок.

А потім уже й будинки. Один... два... три... одинадцять... двадцять бу-
дівель. Ні, всього-на-всього сім, якщо брати до уваги гараж та дровітню,
а їх, певна річ, годиться брати.

Коли відчините двері найбільшого будинку, пофарбованого в дуже
червоний колір, то потрапите передусім на засклену веранду. Втім, на
це згайнується немало часу, оскільки вхідні двері відчинити украй тяжко.
Доведеться їх добряче сюди-туди поторсати і водночас угатити по них
ногою: може, тоді вони відчиняться.
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Вони живуть тут, хоча всі будинки на папері
не помістилися
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Другі двері, будьте певні, відчиняться просто, бо їх ніколи не зачиня-
ють. Коли зайдете в ті двері, то опинитеся в ясно-зеленому передпокої,
а там треба поміркувати, куди йти далі. Все-таки краще йти вперед. І по-
трапити в блакитну кімнату. Там справді блакитні стіни, блакитні столи
і блакитні фіранки, що погойдуються на вікнах. А під канапою лежить
рудий опецькуватий хлопчик. У нього добрі очі-мачинки, великі червоні
вуха та обвислі щоки. 

Його звати Масарин. Він доволі сильний – саме такими сильними й бу-
вають хлопці його віку. А загалом Масарин – хлопець як хлопець, нічого
особливого: наминає булочки, читає комікси і, як усі, тиняється без діла.

Далі ви повертаєте праворуч і заходите на кухню. Там усе червоне.
Шафи, плита, фіранки й тарілки. Круглий стіл також червоний, а під сто-
лом лежить доволі огрядний, прителепкуватий тато. Він – либонь, єди-
ний з усього того, що є в кухні, не червоний, а скорше жовтогарячий, як
ситро «Лоранґа». Атож, його звати Лоранґа! О, Лоранґа – надзвичайно
хороший тато, бо йому байдужки до всього на світі.
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Масарин наминає булочки
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Якщо з будинку долинає гуркіт, ніби там гримить гармата, то це оз-
начає, що Лоранґа слухає радіо. А щоб не боліли вуха, завжди вмикає
його на повну гучність. Ба більше – йому до шмиги тільки якась попса,
від чогось іншого у нього зводить живіт.

У будинку є ще трохи кімнат. Скажімо, ясно-червона, зелена, лілова
й чорна. Лоранзі завжди хотілося мати й золоту кімнату, але вона в нього
може з’явитися лише тоді, як подешевшає золото.

Поки Масарин валяється під канапою і наминає булочки, а Лоранґа
розлігся у кухні під столом і на все горло репетує якусь попсову пісню,
можна знов прошмигнути на веранду, а потім вийти надвір і оглянути
інші будинки.

Старезний непривабний будинок правобіч стоїть пусткою. Там во-
диться лише всяка нечисть та хтозна-колишні дохлі джмелі. А от у дровітні
живе тато Лоранґи. Він доволі старий і теж непривабний. Він живе в дро-
вітні сам як палець, оскільки боїться нахапатися мікробів. Але це, звісно,
йому не допомагає, оскільки він постійно хворіє. Його звичайно називають
Д’Артаньяном. У перекладі шведською це означає «нетяма». Коли він не
дуже хворий, то всі думки занотовує на папері, щоб нічого не забутися.

За дровітнею височіє величенна купа сміття, і на тій купі здебільшого ле-
жить жирафа, що дере хропака, запхнувши голову в іржаву бляшанку з-під

Доки ти
кохаєш, доти
молодий...
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консервів. Кілька років тому в ніч на Івана Купала вона припленталася сюди,
плюхнулась прямісінько на Лоранжину купу сміття та й прижилася там.

Щоправда, іноді вона кудись чимчикує і пожирає все, що трапляється
їй дорогою на очі, криком лякаючи корів на луках. Скажімо, з’їла по-
крівлю гаража – з усім на світі, до останньої черепиці, хоч нічого пога-
ного від того не сталося, бо тим часом лили такі зливи, що в гаражі
утворився басейн. Тепер Лоранґа з Масарином щодня в ньому плавають!

А ще на тій садибі є обора, стайня і декілька корів, що лишилися. Крім
того, є хлів і курник, де водиться трохи рудих і жовтих сов.

Щоб закінчити з будівлями, треба згадати ще хіба поліційну дільницю
й те, що два-три кілометри звідси міститься неймовірно затишна в’яз-
ниця. А також є крамничка, де продають сосиски, які можна купити за
гроші або на щось виміняти. 

А в лісі на самій верхівці сосни живе Д’Артаньянів дід. Він такий ста-
рий, що може лише по-зозулячому кувати. На Різдво чи в ті неділі, на
які припадають великі свята, Д’Артаньян носить йому насіння і трішки
всіляких наїдків. 

Більше там нічого немає. Хіба що якийсь допотопний хлівець. Чи
сяка-така пральня.
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